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REGULAMIN TURNIEJU KRĘGLARSKIEGO 

WSTĘP 

Nazwa wydarzenia: „Turniej Kręglarski dla Seniorów - letnia odsłona Spartakiady 2022” 

Termin: 21 czerwca, godz. 10.00 – 13.00 

Miejsce: Kręgielnia przy Arenie Lodowej ul. Strzelecka 24/26 

Organizator: Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki 

Projekt: „Tańcz, ćwicz, żyj – czyli przepis na młodość Seniora” współfinansowany 

przez Fundację ORLEN w ramach czwartej edycji programu grantowego dla społeczności 

lokalnych pod nazwą „Moje miejsce na Ziemi”. 

Cel: Celem Turnieju jest poprawa jakości życia seniorów z miasta Tomaszów Mazowiecki 

poprzez działania aktywizujące, upowszechniające zdrowy, aktywny styl życia. 

UDZIAŁ BEZPŁATNY 

UCZESTNICY 

1. Uczestnikami Turnieju mogą być mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego w wieku 

minimum 60 lat. Uczestnik oświadcza o swoim wieku wpisując datę urodzenia w Karcie 

Uczestnika Projektu. 

2. Uczestnicy startują w 3-osobowych drużynach, skład ze względu na płeć jest dowolny. 

3. Każdy z uczestników może przynależeć do jednej drużyny. 

4. Każdy uczestnik pisemnie oświadcza, że na własną odpowiedzialność bierze udział 

w wydarzeniu „Turniej Kręglarski dla Seniorów - letnia odsłona Spartakiady 2022” 

oraz, że nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach - Turnieju 

Kręglarskim. 

5. Uczestnik we własnym zakresie zapewnia sobie buty sportowe.  

ZASADY GRY 

1. Turniej jest drużynowy. 

6. Drużynę stanowią 3 osoby w wieku minimum 60 lat – na podstawie pisemnego 

oświadczenia w Karcie Uczestnika Projektu. 

2. Drużyna bierze udział w Turnieju jeden raz. 

3. Jeden reprezentant drużyny losuje tor do gry. 

4. Każdy uczestnik ma dwa rzuty próbne przed rozpoczęciem 10 rzutów liczonych 

do punktacji. 

5. Każdy uczestnik oddaje 10 rzutów liczonych do punktacji. 
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6. Turniej rozgrywany jest do pełnych - tzn. każdorazowo do strącenia uczestnik ma 9 kręgli. 

7. Za zakończenie gry przez drużynę uważa się wykonanie 10 rzutów poza próbnymi 

przez każdego z trzech uczestników. 

PUNKTACJA 

1. Liczba punktów jest zapisywana po każdym rzucie (z wyjątkiem próbnych) w tabeli w 

Karcie Drużyny przy nazwisku uczestnika.  

2. O zwycięstwie drużyny decyduje liczba uzyskanych punktów sumowana na podstawie 

Karty Drużyny. W przypadku remisu drużyn, które uzyskały największą liczbę punktów, 

zwycięzcy (I, II i III miejsce w Turnieju) wyłaniani są poprzez doliczanie do uzyskanej 

punktacji 1 punktu za strącenie 9 kręgli w jednym rzucie. W przypadku kolejnych remisów 

– za strącenie 8, 7, 6 kręgli itd. aż do wyłonienia zwycięzców I, II i III miejsca w Turnieju.  

3. W skład Komisji Sędziowskiej wchodzi sędzia główny i sekretarz Komisji Sędziowskiej. 

4. Wyniki Turnieju ogłaszane są na koniec wydarzenia po zakończeniu gry przez wszystkie 

drużyny. 

NAGRODY 

1. Za zajęcie I miejsca przez drużynę każdy uczestnik - członek drużyny otrzymuje medal 

w kolorze złotym. 

2. Za zajęcie II miejsca przez drużynę każdy uczestnik - członek drużyny otrzymuje medal 

w kolorze srebrnym. 

3. Za zajęcie III miejsca przez drużynę każdy uczestnik - członek drużyny otrzymuje medal 

w kolorze brązowym. 

4. Puchar otrzymuje najstarsza kobieta będąca uczestnikiem - członkiem drużyny Turnieju 

Kręglarskiego. 

5. Puchar otrzymuje najstarszy mężczyzna będący uczestnikiem - członkiem drużyny Turnieju 

Kręglarskiego. 

 


